WARSZTATY GRAFFITI

outdoor

150 – 200 zł

15 – 80 osób

3–5h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ teren obiektu zakwaterowania grupy (np. boisko, plac, tereny zielone, itd.)
▪ sala, znajdująca się na terenie obiektu zakwaterowania grupy
▪ miejsce wskazane przez Ciebie

KOSZT OD OSOBY
od 150 zł do 200 zł (netto, dokładna cena ustalana po konsultacji z klientem)
Cena zawiera:
▪
▪
▪
▪
▪

wyposażenie uczestników w stroje ochronne, farby i wszelki potrzebny sprzęt,
przygotowanie ścian pod sztukę dla uczestników,
instruktaż oraz krótki pokaz malowania graffiti,
opiekę animatorów/artystów graffiti,
nagrody dla najlepszych grup.

Na życzenie organizujemy kompleksowe pobyty (wyżywienie, nocleg, imprezy wieczorne).
Koszty i plan takiego pobytu ustalane są indywidualnie, po konsultacji.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, firma ubezpieczona od OC.

LICZBA OSÓB 15 - 80
Ostateczna ilość osób ustalana najpóźniej 7 dni przed datą imprezy.
W przypadku grupy poniżej 15 osób, obowiązuje opłata jak za 15 osób.

ZAŁOŻENIA
Warsztaty graffiti to zabawa w plenerze, której celem jest budowa zespołu i integracja
pracowników firmy. Jej istotą jest pobudzenie spontaniczności i kreatywności
wśród pracowników. Impreza ma luźny, nieformalny charakter, pozwala zrelaksować się
i miło spędzić czas wśród znajomych z pracy. Idealnie sprawdza się w połączeniu ze smaczną
kolacją/ogniskiem/grillem.
Warsztaty przełamują schemat myślenia o graffiti. Zajęcia uczą że graffiti to nie tylko nielegalne
działanie, pokazują że można wykorzystać tą formą sztuki jako ciekawy, kulturalny i zgodny
z prawem sposób na wyrażenie siebie.

PRZYKŁADOWY PRZEBIEG IMPREZY
▪ Podział uczestników zabawy na grupy oraz przydzielenie sprzętu i stanowisk.
▪ Instruktaż malowania (krótki wykład/pokaz: historia graffiti + omówienie technik).
▪ Przygotowanie projektów i szablonów.
▪ Malowanie graffiti przez uczestników na przygotowanych ścianach.
▪ Ocena prac, wybór najlepszej.
▪ Wręczenie nagród.
▪ Pamiątkowe zdjęcia.

Warsztaty prowadzą Szymon Ostrowski i Kuba Zając – artyści graffiti, projektanci,
artyści sztuk wizualnych, absolwenci Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Warsztaty organizowane przy współpracy z Szymonem Ostrowskim i Kubą Zającem (http://kubazajac.com/).
Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety atrakcji integracyjnych, przykładowe oferty znajdują się
na stronie www.sparker.pl, zapraszamy.
Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy, np. wprowadzenie przerwy obiadowej lub skrócenie imprezy.

